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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland d.d. 28 juni 2004, nr. 2004-28991, tot
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten
van Noord-Holland d.d. 21 juni 2004, nr. 47 tot
vaststelling van de Deelverordening water NoordHolland 2004.

Doelgroep
Artikel 2
Subsidie op grond van deze verordening kan uitsluitend
worden verleend aan de natuurlijke of rechtspersoon
onder wiens verantwoordelijkheid de gesubsidieerde
activiteiten worden uitgevoerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Subsidiecriteria

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend, dat door Provinciale Staten van Noord-Holland
in hun vergadering van 21 juni 2004 is vastgesteld hetgeen volgt:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat in het Waterhuishoudingsplan activiteiten zijn opgenomen die tot realisatie van robuuste en
veerkrachtige watersystemen kunnen leiden en dat dit
onder andere kan worden bereikt door subsidieverlening
aan diegenen die projecten realiseren op het gebied van
verdrogingsbestijding, ruimte voor water en verbetering
van de waterkwaliteit;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

Artikel 3
Subsidie kan uitsluitend worden verleend in kosten van
planvoorbereiding, haalbaarheidsonderzoeken en
inrichting of herinrichting, die passen in het Waterhuishoudingsplan en zich richten op de doelstellingen verdrogingsbestrijding, ruimte voor water of verbetering
van de waterkwaliteit.
Artikel 4
Subsidie kan uitsluitend worden verleend voor activiteiten die:
a
door meerdere partijen, waaronder een waterschap,
worden uitgevoerd, dan wel waarbij meerdere
partijen, waaronder een waterschap, zijn betrokken;
b
een multifunctioneel karakter hebben en daardoor
bijdragen aan meer dan één doel van het provinciale beleid;
c
binnen een jaar na subsidieverlening van start
kunnen gaan.

vast te stellen de navolgende Deelverordening water
Noord-Holland 2004.

Artikel 5
Subsidie voor inrichting en herinrichting kan uitsluitend
worden verleend indien naar het oordeel van gedeputeerde staten het beheer na uitvoering van het project
gewaarborgd is.

Begripsomschrijvingen

Weigeringsgronden

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder Waterhuishoudingsplan: het plan als bedoeld in artikel 7 van de
Wet op de waterhuishouding, zoals vastgesteld bij besluit
van Provinciale staten van Noord-Holland van 19 januari
1998, nr. 1 en nadien verlengd bij besluit van 17 september 2001, nr. 56.

Artikel 6
Lid 1
Geen subsidie wordt verleend voor kosten die
voortvloeien uit activiteiten die naar het oordeel van
gedeputeerde staten aan te merken zijn als reguliere
activiteiten van een waterschap.

besluiten:
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Lid 2
Geen subsidie wordt verleend voor de kosten van beheer
en grondaankoop.
Artikel 7
Indien de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte
kosten van een project minder bedragen dan € 5000,–
wijzen zij de aanvraag af.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 8
Lid 1
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid
van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998 worden subsidieverzoeken ingediend jaarlijks
vóór 1 september.
Lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de binnengekomen
aanvragen op een prioriteitenlijst, waarbij rekening
wordt gehouden met de vraag of een activiteit voortkomt uit een waterplan van een gemeente of uit de
regionale uitwerking van een waterschap, met de mate
waarin de activiteit een breed financieel draagvlak heeft
en met de perspectieven voor navolging die de activiteit
biedt.
Lid 3
Gedeputeerde staten kunnen voor het bepalen van de
rangschikking op de prioriteitenlijst aanvullende criteria
formuleren.
Lid 4
Indien gedeputeerde staten van hun bevoegdheid in het
vorige lid gebruik maken, maken zij deze criteria bekend
gelijktijdig met de bekendmaking van het subsidieplafond
op grond van art. 4:27 Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 9
Lid 1
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare subsidieplafond in de volgorde van de prioriteitenlijst.

Lid 1
De subsidie bedraagt 50% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum
van € 100.000,– .
Lid 2
Gedeputeerde staten kunnen in afwijking van het
bepaalde in het eerste lid een lager percentage hanteren
indien de voor een activiteit overigens beschikbare
dekkingsmiddelen hier aanleiding toe geven.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 12
Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht tijdens de uitvoering
van het project elke zes maanden te rapporteren over
de voortgang op een door gedeputeerde staten vast te
stellen formulier.
Lid 2
De subsidieontvanger is verplicht gedeputeerde staten
tijdig op de hoogte te stellen van voorgenomen wijzigingen
in de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten.
Slotartikelen
Artikel 13
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen in deze verordening.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2004.
Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als
Deelverordening water Noord-Holland 2004.
Artikel 16
Deze verordening vervalt op 31 december 2005.

Haarlem, 21 juni 2004

Lid 2
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde staten vóór 31 december van het jaar
waarin de subsidieaanvragen zijn ingediend.

Provinciale Staten voornoemd,

Vorm van de subsidie

mw. C.A. Peters, griffier.

Artikel 10
De subsidie is een projectsubsidie en wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.

Uitgegeven op 5 juli 2004.

mw. H.J. Weeda, voorzitter.

De provinciesecretaris van Noord-Holland.
Berekening van de subsidie
Artikel 11
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Toelichting
Algemeen
In het thans geldende, tweede Waterhuishoudingsplan
(WHP) provincie Noord-Holland (en de daarop gebaseerde jaarlijkse programma’s water) zijn doelstellingen
van het waterbeheer geformuleerd die de provincie in
de planperiode en op de lange termijn (richtjaar 2030)
wil verwezenlijken. Deze doelstellingen kunnen onder
andere worden bereikt door subsidieverstrekking aan
diegenen die projecten/activiteiten uitvoeren op het
gebied van de waterhuishouding.

Deze deelverordening richt zich exclusief op de subsidiering van activiteiten die onder een of meer van de
volgende drie aspecten van het waterbeheer vallen:
verdrogingsbestrijding, ruimte voor water en verbetering
van de waterkwaliteit. Verdrogingsbestrijding en ruimte
voor water zijn twee van de zogenoemde speerpunten
uit het thans geldende tweede WHP1). Verbetering van
de waterkwaliteit is gericht op waterkwaliteitsdoelstellingen onder andere anticiperend op de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Het exclusief richten van de verordening op drie aspecten
van het waterbeheer (en dus niet op alle mogelijke doelstellingen van het WHP), biedt een handvat voor het
daarin opnemen van heldere, concrete criteria (die op
die doelstellingen zijn toegesneden). De rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid worden hierdoor bevorderd. Verder
kan hiermee de doelmatige inzet van het voor de subsidiëring beschikbare budget worden bevorderd.
Opgemerkt wordt nog dat voor de subsidiëring van
specifieke voorzieningen voor de verbetering van de
waterkwaliteit, namelijk voorzieningen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) en vuilwatertanks, reeds aparte deelverordeningen zijn vastgesteld,
te weten de Deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland
2002 en de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002.
De te subsidiëren activiteiten moeten de realisatie van
robuuste en veerkrachtige watersystemen dichterbij
brengen, zoals dit verwoord is in het WHP. De provincie
wil met deze verordening echter geen reguliere activiteiten van waterschappen subsidiëren Dergelijke activiteiten dienen door de waterschappen met eigen middelen
te worden gefinancierd.
Om voor subsidiëring op grond van deze verordening
in aanmerking te kunnen komen, moeten projecten een
multifunctioneel karakter hebben. Hiermee wordt bereikt,
dat de maatschappelijke baten van de projecten die wor-

1) ‘Ruimte voor water’ is de nota die in maart 2000 door GS is vastgesteld en
kent als doelstellingen: het verminderen van het risico op wateroverlast en overstromingen, meervoudig ruimtegebruik met water als een van de gebruikers en
waterberging.
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den gesubsidieerd, zo groot mogelijk zijn. Gelet hierop
is de verordening tevens gericht op het stimuleren van
projecten die samenwerking te weeg brengen tussen
meerdere partijen die vanuit verschillende invalshoeken
een rol kunnen spelen in de uitvoering van het waterbeleid.
Artikelsgewijs
Artikel 1
Deze verordening is gekoppeld aan het – thans geldende
– Tweede Waterhuishoudingsplan met de daarin opgenomen speerpunten (zie hiervoor).
Het Tweede Waterhuishoudingsplan had een looptijd
van 19 januari 1998 tot 19 januari 2002. Nadien is de
looptijd verlengd tot 19 januari 2006.
Artikel 2
De doelgroep van deze deelverordening is algemeen
geformuleerd: subsidie kan uitsluitend worden verleend
aan de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid de gesubsidieerde activiteiten worden
uitgevoerd. Hierdoor is de verordening wat betreft de
doelgroepen flexibel toepasbaar. Alle mogelijke instanties en personen die projecten willen uitvoeren die
bijdragen aan de uitvoering van het WHP, kunnen in
principe voor subsidiëring in aanmerking komen. Er is
dus bewust gekozen voor een algemene bepaling, die
geen enkele instantie/persoon bij voorbaat van subsidiëring uitsluit.
Er is niet gekozen voor een limitatieve opsomming in
de verordening van de instanties/personen die voor
subsidiëring in aanmerking komen. Wel wordt wat
betreft de doelgroepen vooral gedacht aan bepaalde
organisaties, omdat deze voor de uitvoering van het
WHP van belang zijn. Doelgroepen in Noord-Holland
zijn: gemeenten, waterschappen, natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die terreinen beheren (zoals
natuurbeschermingsorganisaties en boeren), intermediaire
organisaties (zoals milieuorganisaties en belangenorganisaties van boeren en bedrijfsleven), e.d.

Het is de bedoeling dat met deze subsidieverordening
activiteiten gesubsidieerd worden die worden uitgevoerd
door samenwerkende partijen, waaronder een waterschap. Door te bepalen dat degene onder wiens verantwoordelijkheid de activiteiten uitgevoerd worden de
subsidie ontvangt, wordt de vraag beantwoord wie van
de samenwerkende partijen voor subsidie in aanmerking
komt. Dit betekent dat voor één project altijd maar aan
één partij subsidie kan worden verleend.
Artikel 3
De projecten/activiteiten die voor subsidieverstrekking
op grond van het Waterhuishoudingsplan en de daarop
gebaseerde jaarprogramma’s water in aanmerking
komen, moeten voorzien in het:
■
bestrijden van de verdroging;
■
scheppen van ruimte voor water, en/of
■
verbeteren van de waterkwaliteit.
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Verdrogingsbestrijding: projecten die het tekort aan
kwalitatief goed water voor natuur tegen gaan (bijvoorbeeld de aanleg van hydrologische bufferzones en de
inpassing van natte natuur in agrarisch gebied).

Ruimte voor water: projecten die de uitvoering van het
nationaal bestuursakkoord water, de wateropgave en
de gebiedsuitwerking van de deelstroomgebiedsvisies
zo invullen dat de ruimte meervoudig gebruikt wordt
(bijvoorbeeld maatwerkprojecten uit de streek waarin
partijen samenwerken om (vernieuwende) oplossingen
te realiseren).
Verbeteren waterkwaliteit: projecten die gericht zijn op
waterkwaliteitsdoelstellingen, onder andere anticiperend
op de Europese Kaderrichtlijn Water (bijvoorbeeld de
aanleg van zuiveringsmoerassen, vasthouden gebiedseigen water, vermindering van diffuse bronnen en puntbronnen, verbetering van zwemwaterkwaliteit en projecten waarin waterkwaliteit als ordenend principe wordt
gebruikt).
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, betreft het hier speerpunten van het – thans geldende – Tweede Waterhuishoudingsplan.
Artikel 4
Uit het bepaalde onder a. vloeit voort dat alleen coalities
van aanvragers, waarbij in ieder geval een waterschap is
betrokken, voor een subsidie in aanmerking kunnen
komen.
Met het bijdragen aan meer dan één doel van het provinciale beleid (onder b.) wordt niet uitsluitend op beleid
gedoeld dat past in het waterhuishoudingsplan, maar
ook beleid op andere terreinen, zoals recreatie, cultuurhistorie, economische ontwikkeling, etc.
Doordat de eis wordt gesteld (onder c.) dat de aanvrager
binnen een jaar na subsidieverlening aan het werk moet
kunnen gaan, wordt voorkomen dat subsidiegelden
vast komen te liggen in projecten waarvan nog onduidelijk is of de benodigde vergunningen verleend zullen
worden, en of de overige dekkingsmiddelen gefourneerd
zullen worden.
Artikel 6
Voor de kosten van beheer en grondaankoop wordt
geen subsidie verleend. Het is de bedoeling om de totstandkoming van projecten te stimuleren. De beheerskosten van objecten die door de uitvoering van projecten
zijn gerealiseerd, dienen door partijen zelf te worden
gedragen c.q. op basis van andere regelingen te worden
gesubsidieerd.
Grondaankoop wordt niet gesubsidieerd omdat de kosten
hiervan in geen verhouding staan tot de kosten van de
uitvoering van projecten.
Artikel 8
Bij de prioriteitstelling spelen in elk geval de volgende
vier wegingsfactoren een rol:
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Vloeit een aanvraag voort uit een gemeentelijk
waterplan, dan krijgt de aanvraag prioriteit.
Ditzelfde geldt voor een aanvraag die voortkomt
uit een de regionale uitwerking van een waterschap, die in overeenstemming is met de richtlijnen, vastgelegd in de nota ‘evenwichtig omgaan
met water’, zoals vastgesteld door provinciale
staten op 16 februari 2004.
Vervolgens krijgen de aanvragen voorrang die
een breed financieel draagvlak hebben, en
de voorbeeldwerking die een bepaald project
kan hebben, kan tenslotte een aanvraag ook een
zwaarder gewicht geven.

In jaarlijks vast te stellen aanvullende criteria kan door
gedeputeerde staten worden ingespeeld op de voorkeuren, prioriteiten die er in bepaald jaar zijn wat
betreft de uitvoering van het Waterhuishoudingsplan.
Artikel 9
Het subsidieplafond wordt verdeeld volgens een tendersysteem. Een tendersysteem werkt als volgt:
■
alle aanvragen moeten voor een bepaalde datum
zijn ingediend, op grond van deze deelverordening
voor 1 september;
■
de aanvragen die aan de criteria uit de deelverordening (zie de artikelen 3 tot en met 7) voldoen,
worden vervolgens gelijktijdig behandeld;
■
de beste aanvragen worden met voorrang gehonoreerd, dat wil zeggen de aanvragen die het hoogste
scoren wat betreft de prioriteiten van artikel 8.

Subsidieaanvragen die afvallen in de tender, maar die
wel voldoen aan de subsidiecriteria en de overige vereisten
van de verordening, worden niet automatisch doorgeschoven naar de volgende tender. De aanvragers
moeten, als zij alsnog voor subsidie in aanmerking willen
komen, in het kader van een volgende tender opnieuw
subsidie aanvragen. Hun aanvragen concurreren dan
gewoon met de ‘nieuwe’ aanvragen.
Artikel 11
De subsidie bedraagt 50% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum
van € 100.000,–. Tot de noodzakelijk geachte kosten
worden in beginsel niet gerekend de kosten van het
eigen personeel van een organisatie. Tevens worden tot
de noodzakelijk geachte kosten uiteraard niet gerekend
bovenmatige voorzieningen.
Artikel 16
Omdat deze verordening is gekoppeld aan het – thans
geldende – Tweede Waterhuishoudingsplan en de daarin
opgenomen speerpunten, is ook de looptijd van deze
verordening (nagenoeg geheel) gekoppeld aan de geldingsduur van dit waterhuishoudingsplan. Om die
reden vervalt deze verordening op 31 december 2005,
wat bijna geheel overeenkomt met de verlengde planperiode van het tweede waterhuishoudingsplan.
In het kader van de vaststelling van het derde water-
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huishoudingsplan zal moeten worden nagegaan of deze
deelverordening al dan niet gewijzigd moet worden
verlengd. Het is immers mogelijk, dat het derde waterhuishoudingsplan ten opzichte van het tweede waterhuishoudingsplan nieuwe/andere speerpunten bevat.
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Afdeling: WNLO
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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